17 Средно училище „Дамян Груев”
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

1373 София район Красна поляна ж.к. Западен парк, ул. Сава Михайлов №64
тел. 02 821 71 88, 02 920 30 50; e-mail: 17su.damian.gruev@gmail.com

ЗАПОВЕД
№РД-1599/13.09.2019 г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 69 от ЗЗЛД и влизането в сила на General Data
Protection Regulation (Общ регламент относно защитата на данните) 2016/679
ОПРЕДЕЛЯМ:
І. Елена Златева, адвокат за длъжностно лице по защита на личните данни 17 СУ „Дамян
Груев“ за учебната 2019-2020 г.
ВЪЗЛАГАМ:
ІІ. на длъжностното лице по защита на данните следните задачи:
1. да информира и да съветва администратора и служителите, които извършват
обработването, за задълженията им по ЗЗЛД и съгласно други нормативни изисквания за
защита на личните данни;
2. да наблюдава спазването на ЗЗЛД и на други нормативни изисквания за защита на личните
данни и на политиките на администратора по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на
персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните проверки;
3. при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието по чл.
64 от ЗЗЛД и да наблюдава извършването и;
4. да си сътрудничи с комисията, съответно с инспектората;
5. да действа като звено за контакт с комисията, включително за целите на предварителната
консултация по чл. 65 на ЗЗЛД, и при необходимост да се консултира с комисията, съответно
с инспектората по въпросите, свързани с обработването на лични данни.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото длъжностно лице срещу
подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Снежана Кръстева, на длъжност ЗДУД.

Калина Караянева
Директор на 17 СУ „Дамн Груев“
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